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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2007 r. Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia do 2020 r. emisji gazów 
cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z roku 1990.

Ponieważ cel ten wywiera fundamentalny wpływ na spójność gospodarczą i społeczną 
poszczególnych regionów, należy podkreślić, że nie można osiągnąć gospodarki europejskiej 
wydajnej energetycznie i cechującej się niskimi emisjami gazów cieplarnianych, nie 
integrując jej z polityką spójności. Te dwa obszary docelowe muszą być powiązane i zaleca 
się włączenie kwestii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do systemu warunków 
funduszy przeznaczonych na spójność i rozwój strukturalny.

W konsekwencji różnic gospodarczych między poszczególnymi regionami ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych może stanowić znaczne obciążenie dla regionów zapóźnionych. 
Takie regiony powinny zatem otrzymać specjalne finansowanie, tak aby nie odnosić 
nieracjonalnie wysokich strat za sprawą realizacji celów UE.

Chociaż Unia Europejska obliguje do podjęcia tego zobowiązania rządy państw 
członkowskich, znaczny ciężar spoczywa na władzach lokalnych i regionalnych oraz na 
innych lokalnych i regionalnych forach i organizacjach przedstawicielskich. Ambitny cel 
można zrealizować jedynie wówczas, gdy w trakcie harmonizacji i realizacji zadań istnieje 
ciągła współpraca na linii pionowej między rządem centralnym a organizacjami lokalnymi lub 
regionalnymi oraz ciągła współpraca horyzontalna między poszczególnymi organizacjami 
lokalnymi lub regionalnymi.

Z uwagi jednakże na fakt, iż znaczną proporcję emisji gazów cieplarnianych można przypisać 
podmiotom rynkowym sektora prywatnego i indywidualnym konsumentom, kluczowe jest 
zaangażowanie we wdrażanie programu na szczeblu państw członkowskich i regionalnym 
indywidualnych emitentów przemysłowych i gospodarstw domowych. Zainteresowanie 
podmiotów rynkowych zwiększeniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych należy 
pobudzić środkami ekonomicznymi, przyczyniając się tym samym do realizacji zobowiązań 
państw członkowskich.

W szeregu państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych uległy zmniejszeniu po roku 
1990; jednakże Komisja, przyjmując rok 2005 jako rok obliczeniowy, nie bierze pod uwagę 
poczynionych dotychczas wysiłków. Należy uznać wysiłki już podjęte przez poszczególne 
państwa członkowskie, a zatem proponuje się, aby za podstawę porównań przyjąć rok 1990.

POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca.
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku 
z tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
2005 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki powinny zmniejszyć poziom emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
2005 r.

(7) Wysiłki państw członkowskich 
powinny opierać się na zasadzie 
solidarności między nimi oraz potrzebie 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla każdego z państw 
członkowskich PKB na mieszkańca.
Należy zezwolić państwom członkowskim, 
w których w chwili obecnej PKB na 
mieszkańca jest raczej niski i w związku 
z tym należy oczekiwać jego szybkiego 
wzrostu, na zwiększenie poziomu emisji 
gazów cieplarnianych w porównaniu do
1990 r., jednak państwa te powinny 
ograniczyć wspomniany wzrost emisji 
gazów cieplarnianych, aby przyczynić się 
do realizacji podjętego przez Wspólnotę 
ogólnego zobowiązania do ograniczenia 
emisji. Państwa członkowskie, w których 
PKB na mieszkańca jest stosunkowo 
wysoki, powinny zmniejszyć poziom 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 
do 1990 r.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % 
w porównaniu do poziomu emisji z 2005 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 

(8) Aby zapewnić równy wkład państw 
członkowskich w wykonanie niezależnego 
zobowiązania Wspólnoty, żadne z państw 
nie powinno być zmuszone do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
do 2020 r. o więcej niż 20 % 
w porównaniu do poziomu emisji z 1990 r., 
jednocześnie jednak żadnemu z państw nie 
można pozwolić na zwiększenie emisji 
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gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu 
z 2005 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się 
w okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

gazów cieplarnianych do 2020 r. o więcej 
niż 20 % w porównaniu do poziomu 
z 1990 r. Redukcje emisji gazów 
cieplarnianych powinny odbywać się 
w okresie 2013-2020, a każde państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
przenoszenia z kolejnego roku ilości 
odpowiadającej 2 % dopuszczalnego dla 
danego państwa członkowskiego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych zaś państwo 
członkowskie, którego emisje były poniżej 
tej granicy powinno mieć możliwość 
przeniesienia swojej nadwyżki 
ograniczenia emisji na następny rok.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z sektorów nieobjętych 
dyrektywą 2003/87/WE powinny dalej 
zmniejszać się corocznie w sposób liniowy 
po roku 2020, prowadząc do ograniczenia 
takich emisji do roku 2050 o 80% 
w porównaniu z poziomem z roku 1990, 
a ostatecznym celem ma być 
wyeliminowanie w Unii Europejskiej 
emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wykorzystania paliw 
kopalnianych. Do 2012 r. Komisja 
powinna zbadać, czy cel ten jest 
odpowiedni w świetle zobowiązań 
poczynionych przez Wspólnotę, 
najnowszej wiedzy naukowej w zakresie 
zmian klimatycznych w odniesieniu do 
podatności klimatu na zmiany, a także 
ram zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych koniecznych w celu 
zapobieżenia niebezpiecznej ingerencji 
człowieka w warunki klimatyczne, przy 
uwzględnieniu, że społeczności lokalne 
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i regionalne w istotny sposób przyczyniają 
się do zmniejszenia emisji. O ile to 
stosowne, Komisja powinna przedstawić 
wnioski mające zróżnicować cele 
w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Uzasadnienie

W marcu 2007 r. Rada Europejska zasygnalizowała, że w krajach uprzemysłowionych 
niezbędne jest osiągnięcie do roku 2050 redukcji rzędu 60-80%. W celu osiągnięcia takich 
ograniczeń państwa członkowskie muszą dysponować długoterminową polityką w niektórych 
sektorach, np. mieszkaniowym, sektorze zagospodarowania gruntów i transportu, aby uniknąć 
dalszego inwestowania w infrastrukturę, która jest niezgodna z celami w zakresie ochrony 
klimatu. Jest to również zgodne z wnioskiem w ramach ETS, który także przewiduje dalsze 
redukcje po roku 2020.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu 
z Kioto. Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna 
ocena wdrożenia niniejszej decyzji 
powinna zostać przeprowadzona w 2016 r.

(15) Należy co roku oceniać postępy we 
wdrażaniu zobowiązań na mocy niniejszej 
decyzji na podstawie sprawozdań 
przedkładanych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. 
dotyczącej mechanizmu monitorowania 
emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie i wykonania Protokołu 
z Kioto.  Należy co dwa lata poddawać 
ocenie przewidywane postępy, a pełna 
ocena wdrożenia niniejszej decyzji 
powinna zostać przeprowadzona w 2016 r.
W ramach oceny Komisja powinna 
oceniać postępy poczynione w kwestii 
zapewniania, by różne gałęzie polityki 
wspólnotowej (na przykład w dziedzinie 
rolnictwa, wymogów dotyczących 
produktów, polityki strukturalnej, badań 
naukowych) przyczyniały się do działań 
na rzecz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a także sporządzać 
sprawozdania na ten temat.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013-2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
ze źródeł nieobjętych dyrektywą 
2003/87/WE.

Niniejsza decyzja ustanawia zasady 
określania wkładu państw członkowskich 
w realizację w latach 2013-2020 
wspólnotowego zobowiązania do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz jej oceny.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych ze 
źródeł nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji 
w 2005 r.

1. Do czasu zawarcia przez Wspólnotę 
przyszłego międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu 
prowadzącego do ograniczenia poziomu 
emisji przekraczającego wymagane 
zgodnie z niniejszym artykułem, każde 
państwo członkowskie ograniczy do 
2020 r. emisje gazów cieplarnianych 
o odsetek określony dla danego państwa 
członkowskiego w załączniku do niniejszej 
decyzji w odniesieniu do jego emisji 
w 1990 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 2. Każde państwo członkowskie 
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gwarantuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, 
że jego całkowite emisje gazów 
cieplarnianych w 2013 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE nie 
przekraczają średnich rocznych emisji
gazów cieplarnianych tego państwa 
członkowskiego z tych źródeł w latach 
2008, 2009 i 2010 jak zgłoszono 
i sprawdzono zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE i decyzją 280/2004/WE.

gwarantuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i art. 4, 
że jego całkowite emisje gazów 
cieplarnianych w 2013 r. nie przekraczają
górnego limitu dla 2020 r. określonego 
w Załączniku dla tego państwa 
członkowskiego. Każde państwo 
członkowskie określa limity liniowe w tym 
zakresie, mając do wyboru dwie 
następujące możliwości:
i) na podstawie wartości docelowych 
określonych dla tego państwa 
członkowskiego w protokole z Kioto, lub
ii) na podstawie średnich emisji tego 
państwa członkowskiego w latach 2008, 
2009 i 2010, jak zgłoszono i sprawdzono 
zgodnie z decyzją 280/2004/WE.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5  ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz 
o wykorzystaniu kredytów zgodnie z art. 4.

1. W swoich rocznych sprawozdaniach 
przedstawianych na mocy art. 3 decyzji 
280/2004/WE państwa członkowskie 
informują o rocznych emisjach powstałych 
w wyniku wdrożenia art. 3 oraz 
o wykorzystaniu kredytów zgodnie z art. 4.

Sprawozdania te powinny obejmować 
prognozowane ograniczenia emisji dla 
środków planowanych we wszystkich 
najważniejszych sektorach, tak aby 
osiągnąć założone cele w zakresie redukcji 
na rok 2020 i 2050.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 ustęp 2  akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena obejmuje również wpływ polityki 
sektorowej Wspólnoty na wspólnotowe 
emisje gazów cieplarnianych oraz 
potencjał tej polityki w zakresie redukcji 
emisji. W stosownych przypadkach 
Komisja składa wnioski, aby zapewnić, że 
taka polityka w odpowiedni sposób 
przyczynia się do osiągnięcia założonych
celów w zakresie redukcji emisji na rok 
2020 i 2050.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 a
Komisja zapewnia, że zobowiązanie 
Wspólnoty do redukcji emisji gazów 
cieplarnianych jest wdrażane zgodnie z jej 
polityką spójności, przy uwzględnieniu 
potrzeby utrzymania i wzmocnienia 
spójności gospodarczej i społecznej 
poszczególnych państw członkowskich 
i regionów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 b
Jako że zobowiązanie, które podjęła 
Wspólnota, nakłada zadania nie tylko na 
rządy centralne państw członkowskich, 
lecz także na ich władze lokalne 
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i regionalne oraz inne lokalne 
i regionalne fora i organizacje 
przedstawicielskie, państwa członkowskie 
zapewniają współpracę swoich władz 
centralnych i lokalnych na różnych 
szczeblach.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 b
Jako że wzrost poziomu wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych stanowi szczególnie ważny 
sposób obniżenia emisji gazów 
cieplarnianych, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby produkcja energii ze 
źródeł odnawialnych była atrakcyjna 
z ekonomicznego punktu widzenia, 
zachęcając tym samym uczestników rynku 
poprzez zwiększenie poziomu wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych do wnoszenia decydującego 
wkładu w kwestię przestrzegania przez 
państwa członkowskie swoich zobowiązań.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 c
Oprócz poszczególnych państw 
członkowskich, rządów centralnych oraz 
organizacji i władz lokalnych 
i regionalnych, w przyczynianie się do 
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realizacji zobowiązania Wspólnoty są 
zaangażowane podmioty rynkowe – wraz 
z gospodarstwami domowymi 
i indywidualnymi konsumentami –
niezależnie od poziomu emisji gazów 
cieplarnianych, który można by im 
przypisać.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 d
Ostateczny termin realizacji zobowiązań 
przypada na 2020 r. W okresie do 2020 r. 
fundusz strukturalny i fundusz spójności 
Unii Europejskiej sfinansują szereg 
projektów. Komisja stara się 
odzwierciedlić w polityce spójności 
zobowiązanie Wspólnoty do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz włączyć 
aspekty ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych do systemu warunków 
funduszy przeznaczonych na spójność 
i rozwój strukturalny.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 f
Państwa członkowskie zapewniają 
finansowanie na rzecz stosowania nowych 
innowacyjnych technik, tak aby umożliwić 
podmiotom przemysłowym tworzenie 
nowych miejsc pracy, podnosząc w ten 
sposób konkurencyjność i promując 
osiągnięcie celów określonych przez 
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strategię lizbońską.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 g
Wspólne wdrażanie i mechanizm czystego 
rozwoju stanowią elastyczne instrumenty 
wspomagające Unię Europejską 
w realizacji jej zobowiązań; Komisja 
zwiększa zatem, a nie zmniejsza ich 
stosowanie w przyszłości – jako że 
państwa członkowskie oraz znajdujące się 
w nich poszczególne regiony mają różne 
cechy gospodarcze, społeczne 
i środowiskowe – tak więc środki realizacji 
wyznaczonych celów mogą różnić się 
w zależności od państwa członkowskiego 
i pomiędzy znajdującymi się w nim 
regionami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 h
Jako że dla Unii Europejskiej kluczowe 
znaczenie ma osiągnięcie 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie redukcji gazów cieplarnianych, 
w celu utrzymania spójności gospodarczej 
Komisja czyni, co w jej mocy, aby 
doprowadzić do nowego 
ogólnoświatowego porozumienia 
w sprawie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, gdy wygaśnie protokół 
z Kioto.



AD\735171PL.doc 13/16 PE406.010v02-00

PL

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 5 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 i
Jako że ambitne zobowiązania Unii 
Europejskiej stanowią znaczne obciążenie 
dla zapóźnionych regionów, Komisja 
wspiera te regiony, aby zapewnić, że za 
sprawą krótkoterminowych trudności 
finansowych nie będą one odnosić 
poważnych strat wraz z realizacją 
zamierzonych celów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
W terminie sześciu miesięcy od podpisania 
międzynarodowego porozumienia 
w sprawie zmian klimatu, przewidującego 
obowiązkowe ograniczenie emisji 
przekraczające to wymagane zgodnie 
z art. 3 decyzji, Komisja przedstawia 
wniosek legislacyjny w sprawie wkładu 
państw członkowskich w dalsze 
zobowiązania Wspólnoty, które mają być 
przyjęte na podstawie art. 251 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalna ilość emisji zgodnie z art. 3 
niniejszej decyzji dostosowywana jest 
zgodnie z ilością uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych wydanych zgodnie 
z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE 
wynikającą ze zmiany zakresu źródeł 
objętych wspomnianą dyrektywą po 
ostatecznym zatwierdzeniu przez Komisję 
krajowych planów rozdziału na okres 
2008-2012 zgodnie z dyrektywą 
2003/87/WE.
Komisja opublikuje dane liczbowe 
wynikające z tego dostosowania.

skreślony

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik; tytuł pierwszej kolumny: Emisje gazów cieplarnianych państw 
członkowskich na mocy art. 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez państwa członkowskie do 2020 r. 
w porównaniu z poziomami emisji gazów 
cieplarnianych w 2005 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
przez państwa członkowskie do 2020 r. 
w porównaniu z poziomami emisji gazów 
cieplarnianych w 1990 r. ze źródeł 
nieobjętych dyrektywą 2003/87/WE.
Komisja sporządza nową tabelę 
ustanawiającą pułapy emisji gazów 
cieplarnianych i ilości emitowanych 
gazów, wyrażanej w tonach równoważnika 
CO2.

Uzasadnienie

Przyjęcie podejścia legislacyjnego nieuwzględniającego poziomów redukcji emisji dwutlenku 
węgla osiągniętych przez poszczególne państwa członkowskie w okresie 1990-2005 byłoby 
sprzeczne z zasadą solidarności. Umożliwianie dalszych nadwyżek emisji na podstawie 
przewidywanego rozwoju gospodarczego nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ wzrost 
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PKB nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu emisji dwutlenku węgla. Przyjmując to 
podejście, Unia Europejska dałaby zły przykład krajom rozwijającym się w związku 
z planowanymi negocjacjami w sprawie porozumienia międzynarodowego. 
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